
 

Ученици који су на литерарном такмичењу организованом поводом Дана школе 2014. године 

освојили прва три места у категорији од V до VIII разреда 

 

Aу, што је школа згодна! 

 

Kaд сам био мали, причала ми мати, 

тебе ћу мој сине у школу „Жарко Зрењанин“ дати. 

Чула је моја мати разноразне приче, 

али „Жарко Зрењанин“ је право оркриће. 

Гледао сам збуњено, шта то мама прича 

и био надомак тог славног открића. 

Када сам дошао испред згодне школе, 

тада су ми ноге клецале моје. 

Причали су приче о школи к'o из бајке, 

али ја бих рађе ишао код мајке. 

Био сам у школи к'o унезверен гост, 

на одмору грицкао неки мали тост. 

Девојчице су трчкарале по ходнику тако,  

а за њима је јурио неки мали смотанко. 

Дани су пролазили, а у мени иста жеља,  

једва сам чекао да дође недеља. 

Тада сам се зближио са другарима мојим 

и престао радне дане да бројим. 

Једва сам чекао да прође недеља, 

и ето мени поново весеља. 

Да клецају ноге престале су моје, 

кад уђу у школу ничег се не боје. 

Сигуран сам био у тој мојој школи, 

моје срце почело је неизмерно да је воли. 

Ходници и учионице су украшени као из бајке, 

сад сам схватио речи моје мајке. 

Украси су дела наших вредних руку, 

школа цени труд и уложену муку. 

Уверио сам се, а и сви моји другари, 

„Жарко Зрењанин”  је избор прави. 

Осмех и радост у њој ме прати,  

када сам тужан, срећу ми врати. 

Поносно кажем сада свима, 

моја школа најбоље ђаке има! 

Поносно кажем сада свима, 

да она и најбоље наставнике има! 

Поносно кажем још и ово свима,  

ма моја школа све најбоље има!                                                      1 место - Немања Бањац VI1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Свашта умем, свашта знам 

 

Свако има неки дар, 

mожда да направи дар-мар. 

Можда да шутне и да гол, 

a можда добро игра бејзбол. 

 

Свако има неки дар, 

можда да брзо поједе нар.  

Можда да лопту убаци у кош, 

а можда чак и не зна још. 

 

Тако и ја имам свој таленат. 

Да ли фудбал знам да играм? 

Ил’ хармонику можда да свирам? 

Да л’ да вам не кажем баш у инат? 

 

Свако свој таленат има, 

ал' мени мој посебно штима. 

Мени од руке иде рима, 

и сад то поделио сам са свима. 

 

Чак и ја имам то посебно нешто, 

што ми помаже да се кроз живот прогурам, 

јер ја свашта умем и свашта знам!                                             2. место -   Никола Филипић VI3 

 

 

 

 

 

Свашта умем, свашта знам 

 

Свашта умем, свашта знам, 

у мојој глави се небо плави. 

У њој се стално снови роје, 

идеје и игре, веселе боје. 

 

Послушна умем да будем, 

и вредна кад треба. 

Да урадим и разумем, 

а не да чекам да падне с неба. 

 

Умем да се радујем цвету, 

пролећном сунцу и летњој киши. 

Да посматрам птице у лету, 

док око мене природа мириши. 

 

Али највредније од свега 

је што учим да волим свет око себе, 

и на крају, наравно, волим и тебе!                                                               2. место -   Ана Шево VI3 

 

 

 

 



 

Свашта умем, свашта знам 

 

Свашта умем, свашта знам, 

музиком утеху, другом да дам. 

Клавир свирам уз то се и пева, 

плешем и кад напољу сева. 

Из срца се музика ствара 

и тада ме срце обара. 

 

Када ноге понесу ме, 

трчим брже од лавице. 

На пут ми немој стати, 

срушићу те па ћеш се кајати. 

 

Свашта умем, свашта знам, 

чекај да ти кажем ја. 

Певам као славуј лепи, 

што на дрво некад слети. 

 
У детињству свом, 

много сам научила.  

У школи својој, 

за оцене се помучила. 

 

Али зато сада свашта могу, 

па и друге да оборим с ногу. 

Али најбоље умем и знам своје знање с другима да делим, 

као ластавицу да га из једне у другу главу селим.      

 

                                                                                                    3. место - Теодора Трипуновић VI5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


